
Sollicitatieprocedure 
Wij, de selectiecommissie, zien uit naar jouw sollicitatie! We leggen graag uit hoe de 
sollicitatieprocedure eruit ziet. 
 

1. Jullie sollicitaties ontvangen.  De komende weken staat onze mailbox wijd open voor 
alle sollicitaties. We ontvangen graag van iedereen een CV en een motivatie. Deze 
motivatie kan je opsturen in de vorm van een brief, een filmpje, een PowerPoint etc. 
De vorm maakt niet uit, zolang we je sollicitatie uiterlijk vrijdag 24 maart ontvangen 
op selectie@perspectief.nu.  
 

2. Selectieperiode. Als selectiecommissie nemen we alle sollicitaties door en laten we je 
rond vrijdag 30 maart weten of we je graag zien bij een sollicitatiegesprek. 

 
3. De sollicitatiegesprekken. Begin april voeren we alle sollicitatiegesprekken. In 

principe spreken we de meeste sollicitanten één keer, met uitzondering van de 
sollicitanten die graag voorzitter willen worden. Zij moeten rekening houden met 
twee gesprekken. 
 
Hieronder staan de data waarop we de gesprekken voeren. Geef in je sollicitatie aan 
op welke dagen je beschikbaar bent voor het sollicitatiegesprek: 
- Dinsdag 4 april van 19.00 – 22.00 uur 
- Woensdag 12 april van 19.00 – 22.00 uur 
- Zaterdag 15 april van 10.00 – 16.00 uur 
Alle sollicitatiegesprekken vinden plaats op het partijbureau van de ChristenUnie te 
Amersfoort. 
 
Lukt één van de bovenstaande data niet? Geef dat dan aan in je sollicitatie. 
 

4. Selectieperiode. Na alle sollicitatiegesprekken gaan we als selectiecommissie 
nadenken welke sollicitanten het beste bij de functies passen. We streven ernaar om 
voor elke functie minimaal twee kandidaten voor te stellen.  

 
5. Voordracht en verkiezing. Na het informeren van alle kandidaten stellen we het 

voordrachtdocument voor de leden van PerspectieF op. Dit publiceren we een 
maand voor de verkiezingen op de website van PerspectieF. 
 
Op de Focusdag stemmen de leden van PerspectieF over het nieuwe bestuur. 

 
Nogmaals, we zien uit naar jullie sollicitaties. Heb je vragen over de procedure? Stuur dan 
een e-mail naar selectie@perspectief.nu. Heb je vragen over een functie? Neem dan contact 
op met het bestuur. 
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